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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf De Droomboom is een particulier initiatief en is in mei 2011 in exploitatie gegaan. 
De opvang van maximaal 5 kinderen vindt plaats in een verbouwde garage naast een woonhuis op 

de Pastoor Thijssenlaan, aan de rand van het dorp Sterksel. De houder is tevens de beroepskracht 
die op de groep werkt. 
  
De verbouwde garage bestaat uit een kleine leefruimte, waar maximaal 5 kinderen gebruik van 
kunnen maken en een kleine slaapkamer, waar 2 stapelbedden zijn geplaatst. Het verschonen van 
de kinderen vindt plaats in de toiletruimte, waar ook een kleine wastafel aanwezig is, in een aparte 
hoek van de leefruimte. Aan de leefruimte is een aangrenzende buitenruimte. Aan de straatkant is 

de ruimte afgeschermd met een hoge muur met een deur en aan de achterkant is er een hek met 
poort geplaatst. 

  
Tijdens de inspectie is gezien dat het kleinschalige opvang betreft, er waren ten tijde van inspectie 
twee kinderen aanwezig. De sfeer op de groep was huiselijk en het was goed te zien dat de 
beroepskracht, de vrijwilligster en de kinderen elkaar goed kennen. Ze hadden elkaar veel te 

vertellen na het weekend, alle avonturen werden door de kinderen gedeeld en zowel de 
beroepskracht als de vrijwilligster haakten hierop in. 
  
De houder gaf aan dat de bezetting momenteel niet zo hoog is waardoor ze niet op alle dagen open 
is. Ze sluit aan met haar openingstijden op de wensen van de ouders. 
  
  

Inspectiegeschiedenis 
De dagopvang wordt sinds 2011 jaarlijks bezocht door de GGD. 
  
2012 
Regulier inspectie 
Hierbij zijn overtredingen geconstateerd met betrekking op ouders, veiligheid en gezondheid, 

pedagogisch beleid en op klachten. 

  
2013 
Reguliere inspectie 
Hierbij zijn overtredingen geconstateerd met betrekking op veiligheid en gezondheid en op inhoud 
van het pedagogisch beleidsplan. Middels overleg en overreding heeft de houder het pedagogisch 
beleidsplan aangepast. 

  
Nader onderzoek op 31-05-2013 
Het nader onderzoek betrof een documentenonderzoek op het uitvoeren van de risico-
inventarisaties veiligheid en gezondheid. Geconstateerd is dat de houder de tekortkomingen heeft 
opgelost. 
  
2014 

Inspectie op 11-03-2014 
Tijdens de inspectie werd geconcludeerd dat de getoetste items niet volledig voldeden aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De overtredingen hadden betrekking op: het 

niet hebben van nieuwe VOG’s met betrekking tot de continue screening, inhoud pedagogisch 
beleidsplan, de meldcode kindermishandeling en het beleid en uitvoering van het vierogenprincipe. 
  
Nader onderzoek op 14-07-2014 

Het nader onderzoek richtte zich op: VOG’s, de meldcode kindermishandeling, inhoud pedagogisch 
beleid met betrekking tot het opgenomen beleid vierogenprincipe en de uitvoering vierogenprincipe 
in de praktijk. Er werd een overtreding geconstateerd op inhoud van het pedagogisch beleidsplan. 
Het pedagogisch beleidsplan beschreef niet volledig en concreet in duidelijke en observeerbare 
termen de wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
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Handhaving 11-08-2014 
De gemeente Heeze-Leende heeft een voornemen last onder dwangsom gestuurd naar de houder. 

Opgenomen is dat de houder vóór 25-08-2014 een zienswijze kan aanleveren. De gemeente 
Heeze-Leende heeft op 23-08-2014 een aangepast pedagogisch beleidsplan ontvangen van de 
houder. De gemeente heeft de GGD opdracht gegeven het pedagogisch beleidsplan te toetsen. 

  
Nader onderzoek op 26-08-2014 
Het nader onderzoek betrof een documentenonderzoek. Het aangepast pedagogisch beleidsplan 
werd beoordeeld door de toezichthouder. Geconstateerd werd dat de getoetste voorwaarde voldeed 
aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
 

Huidige inspectie 
Op maandag 08-06-2015 heeft er een onaangekondigde inspectie plaats gevonden waarbij diverse 
vanuit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn getoetst. 
  
Er hebben gesprekken met de houder plaats gevonden op locatie en observatie op de groep. 
  

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat dat de getoetste items voldoen aan de Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
De houder tevens beroepskracht en vrijwilligster namen tijdens de inspectie de tijd om alle vragen 
en benodigde documenten inzichtelijk te maken. 

 
 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het pedagogisch beleidsplan 
beoordeeld op de inhoud. 
  

Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en 
waarden. 
  
De inspecteur maakt tijdens de observaties van de pedagogische praktijk gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (januari 2015). 
  

  
 
Pedagogisch beleid 
 
 
Ten tijde van inspectie is het pedagogisch beleid De Droomboom juli 2014 door de houder digitaal 
aangeleverd. Deze is door de toezichthouder beoordeelt. 

  
Het bevat onder andere informatie over:  
- de stamgroep; 
- het wenbeleid; 
- de achterwacht in geval van calamiteiten; 
- het verlaten van de stamgroep; 

- het vierogenprincipe. 
  
 
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet. 

 
 

 
Pedagogische praktijk 
 
  
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
  
Tijdens de inspectie d.d.: 08-06-2015 hebben er een interview met de houder en een observatie 

plaatsgevonden. 
  
Onderstaande beschrijvingen zijn aan het veldinstrument observatie pedagogische praktijk (januari 
2015) ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na de beschrijving uit het 
veldinstrument volgt een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. 
  

Tijdens de observaties op de groepen is gezien, dat wordt voldaan aan de vier pedagogische 
basisdoelen: 

  
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie en; 
 overdracht van normen en waarden.  
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Emotionele veiligheid 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 

welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de 
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich niet veilig voelt, gaat het niet 
op ontdekking uit en durft het geen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt geen 

zelfvertrouwen en er kan geen sprake zijn van innerlijke groei door positieve ervaringen. 
  
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. 
Tijdens de inspectie is gezien dat het welbevinden van de kinderen goed is. De kinderen zijn 
ontspannen en bezig met hun spel. De beroepskracht sluit hierbij aan door bij de kinderen op de 
grond te gaan zitten. De kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze 
tonen blijdschap, plezier en trots. 

  
 
Persoonlijke competentie 
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 

gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 

onafhankelijkheid en veerkracht. 
  
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskracht en individuele kinderen. 
Tijdens de observatie is gezien dat de beroepskracht haar betrokkenheid toont door met aandacht 
naar de individuele kinderen te luisteren en aan te sluiten op het kind. Zo vertellen kinderen over 
hun belevenissen thuis en de beroepskracht luistert hier aandachtig na en stelt vragen. Andere 

kinderen zijn met de blokken aan het spelen en vertellen over hetgeen zij aan het doen zijn. De 
beroepskracht haakt hierop aan door bijvoorbeeld te vragen: "Welke kleur heeft deze blok?". 
  
  
Sociale competentie 
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert 
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 

leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 
verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
  
De beroepskracht ondersteunt de kinderen in hun onderlinge interactie. 

De beroepskracht zet gerichte activiteiten en materialen in om de kinderen te laten samenspelen. 

Tijdens de observatie is gezien dat de beroepskracht met de kinderen naar buiten gaat om te 
spelen. Hierbij helpen ze de kinderen om sociale vaardigheden te ontwikkelen. (bv. leren delen, 
naar elkaar luisteren, wachten, helpen). 
 
 
Overdracht waarden en normen 
Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 

Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie. 
  
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk en worden uitgelegd. 
Tijdens de observatie is gezien dat kinderen goed weten wat de afspraken en regels zijn. Indien 

een kind iets is  vergeten wordt het door de beroepskracht of vrijwilliger rusitg uitgelegd. 
 

 
Gebruikte bronnen: 

   Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d.: 08-06-2015) 
   Interview anderen (vrijwilligster d.d.: 08-06-2015) 

  

 Observatie (d.d.: 08-06-2015 tijd: 9.15-10.15 uur) 
Aantal aanwezige kinderen: 2 
Aantal aanwezige beroepskrachten: 1 (tevens houder) en een vrijwilligster 

 
   Pedagogisch beleidsplan (De Droomboom juli 2014) 
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Personeel en groepen 

 
 

Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een 
geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). In 2014 wordt getoetst of de VOG's zijn opgenomen 
in de continue screening. 
 
Opvang in groepen en de beroepskracht-kind-ratio van de stamgroepen worden gecontroleerd door 
middel van de bezettingslijsten. 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens de inspectie is het VOG ingezien van één vrijwilligster. Deze voldoet aan de gestelde eisen. 
De overige VOG's zijn tijdens eerdere inspecties ingezien. 

 

 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De diploma's zijn tijdens eerdere inspecties ingezien. Allen voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 

 
 
Opvang in groepen 
 
Het kinderdagverblijf heeft 1 stamgroep voor kinderen van 0-4 jaar met maximaal 5 kinderen. 
 

 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit het gesprek met de houder blijkt dat de beroepskracht-kind-ratio klopt en er dus voldoende 
personeel wordt ingezet.  

 

 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Alle documenten zijn in de Nederlandse taal geschreven en in het kindercentrum wordt Nederlands 
  
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d.: 08-06-2015) 
  Interview anderen (vrijwilligster d.d.: 08-06-2015) 
  Observaties (d.d.: 08-06-2015 tijd: 9.15-10.15 uur) 
  Verklaringen omtrent het gedrag (van één vrijwilligster) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

Binnen dit domein is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. Onder andere is gekeken of de houder jaarlijks een risico-inventarisatie afneemt en of 
de inhoud de actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de 
beroepskrachten over het beleid veiligheid en gezondheid.   
  
In de praktijk is beoordeeld of het vierogenprincipe in alle risicosituaties en -ruimten voldoende 

waarborg biedt. 
  
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
  
De risico-inventarisatie is uitgevoerd op 17 april 2015 in alle, voor kinderen, toegankelijke ruimtes. 

Er is gebruik gemaakt van de methode Veiligheidsmanagement, ontwikkeld door de Stichting 

Consument en Veiligheid. 
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn er actieplannen gemaakt en huisregels opgesteld. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid. 
  

 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Het kindercentrum gebruikt de meldcode voor de kinderopvang, versie juli 2013, die  is gebaseerd 
op de basis meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (ontwikkeld in opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang).  
 
Tijdens het interview is de beroepskracht ( tevens houder) bekend met de signalen 
kindermishandeling en bekend met het stappenplan. 
 
 

Vierogenprincipe 

 
De houder zorgt ervoor dat alle beroepskrachten en beroepskrachten in opleiding bij hun 
werkzaamheden gezien en gehoord kunnen worden door een andere volwassene. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van vrijwilligers en ouders tijdens de breng en haalmomenten. 
  
De houder heeft bij de implementatie van het vierogenprincipe de ruimten en momenten die een 
hoog risico vormen voldoende in beeld gebracht.  

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d.: 08-06-2015) 
  Interview anderen (vrijwilligster d.d.: 08-06-2015) 

  Observaties (d.d.: 08-06-2015 tijd: 9.15-10.15 uur) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (d.d.: 14-04-2015) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (d.d.: 14-04-2015) 

  Actieplan veiligheid (d.d.: 17-04-2015) 
  Actieplan gezondheid (d.d.: 17-04-2015) 
  Huisregels/groepsregels 



9 van 17 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-04-2015 
Kinderdagverblijf de DroomBoom te STERKSEL 

 

Accommodatie en inrichting 

 
 

Binnen dit domein zijn de binnenruimtes beoordeeld op de wettelijke eis met betrekking tot de 
vierkante meters per kind. 
 
  
Binnenruimte 
 

De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen schrijft voor dat er voor ieder kind 
minimaal 3,5 vierkante meter binnenspeelruimte beschikbaar is. Het kindercentrum beschikt over 
voldoende vierkante meters binnenspeelruimte. 
  
 
De stamgroep bestaat uit maximaal 5 kinderen.  
 

Groepsruimte:           m²:     Max. kinderen:       Beschikbare 

                m² per kind: 
DroomBroom             17,54     5                3,5 m² 
  
  
  
De groepsruimte is ingericht met 2 hoge boxen, een hoge tafel met stoelen, een keukenblok en een 

aangrenzend verschoonruimte met toilet. Er zijn 2 kasten met boxen met speelgoed. De ruimte is 
met lichte kleuren ingericht en heeft een frisse uitstraling. Aangrenzend is er 1 slaapkamer. 
 
 
Groep:   Leeftijd: Slaapruimtes:  Slaapplaatsen:   
DroomBoom 0-4 jaar 1   4 

 
  
 
 
Buitenspeelruimte 
 

Er is een aangrenzende buitenruimte van 28.85 m² beschikbaar. Er is 5.77 m² beschikbaar per 

kind op basis van maximaal 5 kinderen. 
 
De buitenruimte is afgesloten met een hek met aan weerszijde 2 afgesloten poorten. De ruimte is 
betegeld met rubbertegels en ligt een stuk kunstgras. Het buiten speelmateriaal ligt in een 
tuinhuis. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
  Observaties (d.d.: 08-06-2015 tijd: 9.15-10.15 uur) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 

de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 

vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft het vierogenprincipe overeenkomstig zijn pedagogisch beleidsplan ingevoerd. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot registratie 
aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 

ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de 
onderneming is niet ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 

werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 

kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 

berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 

slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7, 8 en 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 

aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 

dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



13 van 17 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-04-2015 
Kinderdagverblijf de DroomBoom te STERKSEL 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 

Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 

het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 

eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



15 van 17 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-04-2015 
Kinderdagverblijf de DroomBoom te STERKSEL 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf de DroomBoom 

Aantal kindplaatsen : 5 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : F.M. van den Boomen 
Website : www.kdvdedroomboom.nl 

KvK nummer : 50539825 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Monique Huijser 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Heeze-Leende 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5590GA HEEZE 

 
Planning 
Datum inspectie : 23-04-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 20-07-2015 
Zienswijze houder : nvt 
Vaststelling inspectierapport : 27-07-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-07-2015 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 28-07-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 19-08-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft op d.d.: 23-07-2015 via de mail laten weten tevreden te zijn over het rapport en 
geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze aan te leveren. 
 

 
 

 


